Dobrý deň, vážení príbuzní,
nakoľko Váš príbuzný je v starostlivosti Domu tretieho veku – zariadenie pre
seniorov, považujem za správne Vás pravidelne informovať o súčasnej situácii v našom zariadení spôsobenej rozšírením nového ochorenia COVID-19. Hoci
Bratislava je mestom s najväčším počtom infikovaných koronavírusom na Slovensku, pandemickú situáciu sa nám podarilo zvládnuť a Vašich príbuzných v zariadení uchrániť. Považujeme to za veľký úspech a ďakujeme za Vašu podporu počas
tohto ťažkého obdobia.
V tejto súvislosti ma teší, že Vás môžem informovať i o postupnom uvoľňovaní bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré boli rešpektované zo strany
personálu, klientov i Vás - ich príbuzných, za čo sa chcem všetkým poďakovať.
V Dome tretieho veku sme opäť zaviedli spoločné aktivity, ako napríklad fyzioterapeutické aktivity, telocvičňa, športové aktivity, voľnočasové aktivity, terapie,
vychádzky, a pod. Zároveň sme povolili služby, po ktorých je dopyt zo strany klientov a ktoré zvyšujú kvalitu ich života, ako napríklad manikúra, pedikúra, kadernícke
služby.
Rovnako sme zmenili odporúčanie v otázke vychádzania zo zariadenia. Vychádzky mimo zariadenia sú od 3.6.2020 povolené v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. Klientom a klientkam však naďalej odporúčame vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou osôb (ako napr. pošta, obchody, omše). Na druhej
strane klientov a klientky podporujeme, aby si dopriali ozdravujúce prechádzky v
prírode a v exteriéroch. Je zrušená povinná karanténa klienta po krátkodobom
opustení zariadenia a po ambulantnom vyšetrení.
Na základe povolenia hlavného hygienika a nášho zriaďovateľa Hlavné
mesto SR Bratislava, pristúpilo naše zariadenie k špeciálnemu režimu, aby ste Vašich blízkych mohli opäť navštíviť v zariadení a zároveň aby nebola ohrozená ich
bezpečnosť a zdravie. Návštevy sú od 3.6.2020 možné v čase od 13:30 hod. do

20:00 hod. buď v priestore areálu pred zariadením, alebo v zariadení Domu tretieho veku v pripravenej návštevnej miestnosti, za dodržania opatrení – rúško
a dezinfekcia. Návšteva je povinná pri vstupe do zariadenia absolvovať meranie
telesnej teploty na to určeným zamestnancom a dezinfikovať si ruky.
Dom tretieho veku postupuje v súlade s „Plánom postupného uvoľňovania
prijatých opatrení“ vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a jedná sa o prvú fázu uvoľňovania. O následných ďalších fázach uvoľňovania
opatrení v zariadení Vás budem informovať v zmysle tohto plánu - viď priložený
link:
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanieopatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
Zároveň tento čas využívame na to, aby sme boli lepšie pripravení na akúkoľvek podobnú krízu, prípadne druhú vlnu nového koronavírusu. Ešte raz Vám
ďakujem za Vašu dôveru a podporu v tomto kritickom období, zostávame v úzkom
kontakte.
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